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Jan Holm Mortensen: Jesus og de jødiske fester. 

Jer 31,31ff: «en ny pagt»  Mika 7,15-16: «som dengang du drog ud af Egypten», Es 11,16: 
«ligesom .... den dag, de drog op fra Egypten».

Jesus testes som det lydefri påskelam: Matt 21,4-9   Matt 22,34-35  Luk 21,1-2  Matt 26,59-60  
Joh 18,38; 19,4 (jf. Matt 27,24).

Lydefrit påskelam (10.Nisan), 2 Mos 12,3

Fjernelse af al surdej (før 15.Nisan), v.15

                   

Slagtning, blod (14.Nisan), 2 Mos 12,4-7,22.44

Påskens profetiske karakter: En fremtidig «exodus», forløsning:

Samtale-ark.   

Video 2: Påske 1.

Forskrifter: 

Måltidet (15.Nisan), 2 Mos 12,10-11, 43ff.

Spisning af usyret brød i 7 dage, v.15

Tre fester:  1. Pæsach (Påske) (14.Nisan).  2. De usyrede brøds fest (15.Nisan og 7 dage).
                  3. Svingningen af det første neg «dagen efter sabbatten» (= 16. Nisan).

Et fremtidigt påskelam: Es 53: herrens lidende tjener, den ene, der dør for de mange «som et 
lam, der føres til slagtning».

Jesus indstifter et nyt påskemåltid Nadveren indstiftes
Jesus dør som den nye pagts offerlam 1 Kor 5,7.
 Synopsen (Matt, Mark & Luk): Jesus dør dagen efter påskemåltidet (= 15.Nisan). Jesus spiser påskemåltid 
med disciplene (Mark 14,12; Luk 22,8; Matt 26,30).
 Johannesevangeliet: Jesus dør, mens påskelammet slagtes (= 14.Nisan) Jesus dør før det jødiske 
påskemåltid (Joh 13,1; 18,28; 19,31).
1 Kor 5,7 og en del ikke-bibelske kilder støtter den 14.Nisan. «løsning»: man har muligvis holdt påskemåltid flere dage 
(man kunne ikke nå alle slagtninger på én dag). Eller Jesus var nødt til at holde måltidet på forskud (da han jo selv 
skulle dø som lammet). I hvert fald er det helt tydeligt, at Jesus er påskelammet: 1 Pet 1,18-21; 1 Kor 5,7; Matt 20,28; 
Joh 1,29; Luk 9,30-31; Luk 22,20.  

Jesus renser sit hus for syret: Mark 11,11-18.

Jesus dør, mens lammene slagtes i templet (tidsrummet 12.00 - 15.00): Joh 19,14; Mark 15,33-
37. Isop-stængel: Joh 19,29 - 2 Mos 12,22. «Hele knogler»: Joh 19,31-36 - 2 Mos 12,46. Ikke 
levne: Joh 19,31 - 2 Mos 12,10.
Jesus opstår som førstegrøden 1 Kor 15,20.23. Rom 11,16. : Præsten svingende førstegrøde-
neget den morgen, Jesus stod op af graven!

Samtale-spørgsmål:

Genfortæl for hinanden alt, hvad der skete med de lam, der endte som påske-offerlam. - På hvilke 
måder trådte Jesus helt detaljeret ind i rollen som påske-offerlam?

Hvilken betydning havde svingningen af førstegrøde-neget? Hvilken betydning har det for 
tolkningen af Jesu opstandelse?

af vores liv? 

Hvad betyder det for hver enkelt af jer, at det, der skete med Jesus, i den grad er en opfyldelse af 
den jødiske påske på Jesu tid? 

Hvilken «surdej» kan vi have brug for at rense ud 

Bogen, Jan omtaler, 
kan købes på lohse.dk

De drog ud i al hast, v.39; 5 Mos 16,3

«pæsach» = Forbigang, 2 Mos 12,12.23.26

Sakramental betydning, 2 Mos 12,26

Tolkning:    

Soning (»Isop», «påskeoffer»), 2 Mos 12,22.27

Trængselsbrød, 5 Mos 16,3
Syret brød = urenhed (jfr. 3 Mos 2,11)


	Page 4

